Velkommen til allmøter i høst!
I 2020 ble det for første gang arrangert allmøter for alle ansatte i Den norske kirke. Disse digitale møtene har
ofte handlet om koronapandemi og smittevern, men etter hvert har også andre temaer blitt aktualisert. Denne
høsten fortsetter allmøtene, ett hver måned. Det vil forhåpentligvis bli mindre snakk om korona og mer om
andre temaer.
Allmøtene i høst blir 25. august, 6. oktober, 10. november og 1. desember. Det starter kl 09.00, kan sees i
opptak og varer i en halvtime – og kan være en fin start på et stabsmøte. Allmøtene vil være tilgjengelig i
tegnspråktolket versjon.
Ukentlige nyhetsbrev er et annet virkemiddel for god kommunikasjon internt i kirken. Dette nyhetsbrevet vil
fortsette å komme hver tirsdags morgen. Sjekk gjerne om dine kollegaer får nyhetsbrevet direkte i sin epostkasse. Dersom de ikke får det, kan de melde seg på nyhetsbrevet via denne lenken.

Følg allmøtet på kirken.no/allmøte

Kirkeuka for fred
«Ikke glem oss!». Den klare oppfordringen kommer
fra kristne søsken i Palestina og Israel. Den politiske
utviklingen i regionen har, sammen med pandemien,
gjort situasjonen deres ekstremt vanskelig. Den årlige
Kirkeuka er en anledning til å vise at kristne i Norge
står sammen med sine trossøsken.

Les mer

Frivillighetsmillioner er delt ut
Rett før sommeren fikk Den norske kirke 18 millioner
fra regjeringen til å styrke frivillighetsarbeidet.
Pengene er utbetalt til fellesrådene og må brukes i
løpet av høsten – gjerne i forbindelse med en
nasjonal kampanje i september.

Les mer

Tjue år med ungdomsdemokrati
Hvert år samles mellom 60 og 90 engasjerte unge
seg til Ungdommens kirkemøte, som i år feirer 20 år!
I år skjer det på Gjøvik i Hamar bispedømme 8.-12.
oktober.

Les mer

Følg Arendalsuka digitalt
I går startet Arendalsuka, og Den norske kirke er til
stede sammen med flere samarbeidspartnere. Det
blir flere spennende panelsamtaler og faglig innhold.
Alt innhold strømmes, så du kan følge fra der du er.

Se arrangementsoversikt

Webinarer og frokostmøter

Skole-kirkesamarbeid i advent/juletiden
19. august kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Fosterdiagnostikk – etiske utfordringer og personlige erfaringer
26. august kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Sjelesorg med ungdom
02. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her
Kulturfrivillighet frem mot frivillighetens år 2022, hva bør kirken gjøre?
09. september kl 09.00: Les mer og meld deg på her

Se full webinaroversikt og opptak av tidligere webinarer på ressursbanken.no/webinar

Fikk du med deg disse sakene?

Meld deg på høstens
webinarer!

Digital kursuke

Rapport om rekruttering

Kirkerådet inviterer til kirkefaglig
påfyll i timeslange webinarer i høst.
Meld deg på allerede nå!

K-stud tilbyr i høst fem digitale kurs
og verksted med gode kursholdere,
blant annet innen sang og musikk,
smågrupper, trosopplæring.

I fjor kom rapporten om hvordan
Den norske kirke kan bli mer
attraktiv som arbeidsgiver. Den
peker på fem hovedutfordringer for
kirken.

Les mer her

Les mer her
Les mer her

Nyhetsbrevet sendes til ansatte, frivillige, folkevalgte og andre interesserte i Den norske kirke. Har du fått
det videresendt kan du melde deg på nyhetsbrevet i dette skjemaet.
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

post.kirkeradet@kirken.no

